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Wat staat er in april 2017 op het programma:
April:













4 april:
5 april:
6 april:
11 april:
13 april:
14 april:
17 april:
18 t/m 20 april:
18 t/m 21 april:
19 april:
19 april:
24 t/m 28 april:

Natuurlijk schoon bovenbouw
Bieb
Theorie-examen verkeer groep 7&8
Huisvesting informatieavond
Paaslunch en eiertik
Goede Vrijdag – kinderen vrij
Tweede Paasdag – kinderen vrij
Groep 8 Eindcito
Groep 7 Entreetoets
Bieb
geen klankbordavond
Meivakantie

Van Rita:
Samen met 13 scholen uit Olst-Wijhe hebben we vrijdag 24 maart jl. de Veldtocht afgesloten.
Wat was het een feest bij het info centrum in Den Nul. De kinderen hebben de Hakka, die ze
geleerd hebben laten zien en verder hebben we veel werkjes rond het thema “de IJssel” in
onze kraam geshowd. In de afgelopen weken hebben we kunnen genieten van een aantal
geweldige voorstellingen en hebben we op school workshops gehad van een
kleikunstenares en in de bovenbouw van een fotografe.
Prachtig om te zien hoe veelzijdig al deze scholen met het thema bezig zijn geweest. De
golven, die samen de IJssel vormen, worden voorlopig in het Holstohus in Olst geëxposeerd,
samen met wat door kinderen gemaakt werk. Ook in Den Nul is een expositie van werk van
onze kinderen. De kleivisjes zullen er de hele zomer te zien zijn. Zeker de moeite waard om
eens langs te gaan. En verder…. kijk maar eens op de website naar foto’s, die in deze
weken gemaakt zijn.
Het is u ongetwijfeld opgevallen, de wand van de oude brandweerkazerne op het plein zit in
de witte grondverf. Binnenkort zal deze worden afgeverfd en kunnen we er met de kinderen
een prachtige wand van maken.
Nieuwtjes groep 1-2-3-4
- Intussen zijn wij, na een aantal leuke Veldtocht weken, gestart met het thema “lente”.
Daar hoorde bij, dat we met de hele school buiten hebben gegeten. Zonnetje erbij,
bloemetjes erbij….genieten. Gaan we zeker vaker doen.
- Alle tuinbloemen zijn van onderen en van boven bekeken en ook de fruitbomen, die
op het punt staan om in bloei te gaan.
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We willen in de klas ook een tuintje gaan maken. Papa’s en mama’s willen jullie
voorjaarsbloemetjes meegeven?

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
- Wat hebben wij ontzettend genoten van alle leuke uitjes/workshops en lessen die bij
de veldtocht hoorden! We hebben bij de dramales geleerd om ook zonder geluid een
toneelstukje te spelen en om een object een andere functie te geven. Zo was een
laken opeens een rivier en een krukje een picknickmand!
De fotografieworkshop was ook heel gaaf! We hebben hier geleerd dat je ook vanuit
een andere stand een foto kan maken, bijvoorbeeld liggend of de camera scheef
houden. Daarnaast ook geleerd om bewust na te denken over wat je fotografeert.

En dan natuurlijk de jarigen:
In april zijn jarig:
 11 april:

Juf Lotte
Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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